
 

 

  

 
 
 
 
 
 
Zondag 28 augustus Dreumel 
Voorganger:  Drs. E .E .Aarsen 
Organist:  Fred Hommersom 
Collecten: 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor de kerkrentmeesters, voor het onderhoud van de begraafplaatsen. 
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van vijf kerkelijke begraafplaatsen 
inAppeltern, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel en Wamel. 
De kerkrentmeesters zorgen samen met andere vrijwilligers dat de begraafplaatsen er altijd netjes uitzien. 
Bomen en struiken worden gesnoeid, onkruid verwijderd, waar gras is wordt gemaaid en de paden worden 
begaanbaar gehouden. 
 
 
Mededelingen 
Geen Kindernevendienst in augustus. 
Hè lekker, vakantie, even niks hoeven! In augustus zal er ook geen  kindernevendienst zijn. Als je in de vakantie 
toch naar de kerk komt, staan er bij de ingang weer klemborden met puzzels, kleurplaten enz. en etuitjes voor 
jullie klaar, zodat je, als het in de kerk te moeilijk voor je is, je toch iets te doen hebt.  
Volgende week, 4 september begint de kindernevendienst weer, dus tot dan! 

Groet, Yvonne 
 

Koffie-inloopavond met Oekraïners: 
In overleg met Sociom willen we in augustus in plaats van 's ochtends op donderdagavond een koffie/spel-
inloop houden van 19.30 tot 21.30 uur in onze kerk in Wamel. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kan men een spelletje rummikub doen , of domino, sjoelen, knutselen... En niks moet, gewoon lekker zitten 
mag ook.  
Naast de Oekraïners zijn ook andere Wamelnaren welkom. En u bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd.  
Het voornaamste doel voor deze avonden is "ontmoeting". 

Groet, Yvonne 
 

Oproep vakantieverhalen 
De vakantie zit erop, de scholen gaan weer beginnen. Het leek de redactie van ‘Gemeenteklanken’ een leuk 
idee om vakantieverhalen te delen in ons kerkblad. Heeft u, heb jij iets leuks/bijzonders meegemaakt en wilt 
dit delen, mail dan naar de redactie van het kerkblad: redactie@pg-westmaasenwaal.nl. Een leuke/grappige 
vakantiefoto is ook van harte welkom. 
U/jij kunt hier niet te lang over nadenken, a.s. maandag 29 aug. voor 12.00 uur willen we deze bijdrage graag 
binnen hebben. 

Groet, Renée 
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

4 september Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Kerk in Actie, werelddiaconaat 
 

11 september 
Startzondag 

Wamel 
Jeugdkerk 

Ds. E. Laseur Jong protestant 
 

18 september Boven-Leeuwen 
Viering H.A. 

Ds. E. Laseur  ZWO project 

 
 
Orde van Dienst 

Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ambtsdrager)  

Drempelgebed (door de dienstdoende ambtsdrager)  

Aanvangslied Psalm 25: 1, 2  

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Glorialied 985: 1, 2, 3 

  

Dienst van het Woord  

Gebed bij de opening van de Schriften  

Schriftlezing: (door lector) Daniel 6: 11-12 / 17-18 

Korte inleiding door voorganger  

Lied 654: 1 ,4, 6 

Schriftlezing: Johannes 17: 1-4  

Gesproken geloofsbelijdenis 

Uitleg en verkondiging  

Meditatief orgelspel 

Antwoordlied 971: 1, 2, 3 

 

Dienst van de dankbaarheid  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'  

Slotlied 871: 1, 2, 3, 4 

Heenzending en zegen Gezongen 'amen' (3x) 

 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl 
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